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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 122
din 21 decembrie 2010

 

cu privire la darea în folosinţă gratuită către S.C. AMGAZ FURNIZARE S.R.L. a suprafeţei de 30  mp teren proprietatea Municipiului
Câmpulung Moldovenesc

 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie

2010;                                                                                   
Având în vedere:
 - Expunerea de motive a primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 23171 din  10.12.2010;
 - Raportul Compartimentului patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 23172 din 

10.12.2010;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
 - Adresa S.C. AMGAZ FURNIZARE S.R.L. înregistrată la nr. 19951 din 19.10.2010;
 - Prevederile art. 36 lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), lit. c) şi lit. d), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a),  pct. 14, art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1-(1)Se aprobă darea în folosinţă gratuită către S.C. AMGAZ FURNIZARE S.R.L. a suprafeţei de 30 mp teren proprietatea
municipiului  Câmpulung Moldovenesc, în vederea amplasării Staţiei Reglare Măsurare de Sector (SRMS) pentru realizarea racordului de medie presiune
privind alimentarea cu gaze a centralei de cogenerare.

(2) Terenul se identifică prin parc. nr. 2685/2798, nou formată, din  C.F. 30224 (provenită din conversia de pe hârtie a CF 482)
Câmpulung, este situat în str. 13 Decembrie f.n. şi face parte din domeniul public al Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Niga Gheorghe
 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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